
ADVERT
Ook het Eindhovens 
Kanaal is ingebracht in 
de VISpas. 
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>>NACHTVISSEN
Dankzij de inzet van Sportvisserij Zuidwest Nederland is in veel 
van de nieuw ingebrachte wateren ook het nachtvissen en gebruik 
van een schuilmiddel toegestaan. Dit mag onder meer langs 
het Beatrixkanaal, een deel van het Eindhovens Kanaal, aan de 
Karpendonkse Plas en de Hanevoetvijver. Bovendien wordt in de 
Eindhovense wateren vis uitgezet conform het plan dat Sportvisse-
rij Zuidwest Nederland met de waterbeheerders heeft opgesteld.

ZUIDWEST 
NEDERLAND

IN DEZE BIJLAGE:
>> MEER WATER IN DE VISPAS >> NIEUWE VOORZITTER: ERIC MARTEIJN >> KAJAKVISSEN OP DE 

WESTERSCHELDE >> VERENIGINGSWATER INRICHTEN ALS KARPERVIJVER >> HANDHAVING 2015

Deze overeenkomst kwam tot stand nadat de Beheerseen-
heid Sportvisserij Agglomeratie Eindhoven (BSAE) – een 
samenwerkingsverband tussen dertien hengelsportver-

enigingen – bij Sportvisserij Zuidwest Nederland aangaf zichzelf 
te willen opheff en. Om de visrechten van de viswateren binnen 
de BSAE veilig te stellen voor de hengelsport, zijn deze overgedra-
gen aan de federatie.

NIEUW VISWATER 
Naast de wateren in de regio Eindhoven zijn ook enkele visvij-
vers van hengelsportverenigingen opgenomen in de VISpas. 
HSV De IJzeren Man (Geldrop), HSV De Vrolijke Vissers Nooit Ge-
dacht (Veldhoven), De Oirschotse Sportvissers (Oirschot), HSV De 
Vriendschap (Best) en HSV Son en Breugel hebben enkele visvij-
vers ingebracht. Verder zijn er diverse nieuwe wateren van Be-

heerseenheid Boxtel-Tilburg-Oisterwijk (BTO) – zoals de Dommel 
en Essche stroom – toegevoegd aan de Gezamenlijke Lijst van Ne-
derlandse Viswateren. De BTO was een samenwerkingsverband 
van drie verenigingen uit Boxtel, Oisterwijk en Tilburg die geza-
menlijke visrechten huurden van waterschap De Dommel.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft met de gemeente Eindhoven een nieuwe 
huurovereenkomst gesloten die bijna al het water binnen de gemeentegrenzen 
omvat. Daarnaast zijn diverse wateren van hengelsportverenigingen uit de regio 
en van de Beheerseenheid Boxtel-Tilburg Oisterwijk (BTO) ingebracht.

MEER WATER IN DE VISPAS
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NIEUWE VOORZITTER: 
ERIC MARTEIJN 
Eric Marteijn is de nieuwe voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland. Hij is sportvisser pur sang en heeft een duidelijke visie voor 
ogen wat betreft belangenbehartiging van de sportvisserij.
TEKST: GERT-JAN BUIJS > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

Het roofvissen vanuit de boot op de rivier geniet zijn voorkeur.

>> ACTUELE INFORMATIE UIT JOUW REGIO > WWW.SPORTVISSERIJZWN.NL

A ls het om sportvissen gaat, heeft 
Eric Marteijn (57) alle facetten zo 
ongeveer wel beoefend. Hij viste 

met de vaste stok (ook wedstrijden), be-
laagde karpers met de pen, viste op kabel-
jauw op volle zee, op zalmen in Alaska en 
de laatste jaren vooral op roofvis in eigen 
land. In het dagelijks leven is hij projectdi-
recteur bij Rijkswaterstaat en momenteel 
betrokken bij de aanleg van de Nieuwe 
Sluis bij Terneuzen. 

VOORZITTER
Om elke schijn van belangenverstrengeling 
te vermijden, heeft hij lange tijd verschil-
lende verzoeken om een bestuursfunctie in 
de sportvisserij te bekleden naast zich neer-
gelegd. Logisch, want op dat moment hield 

hij zich onder meer bezig met het ecolo-
gisch herstel van de Rijn en de Maas. Toen 
dit werk echter was afgerond, trad hij met-
een toe tot het bestuur van Sportvisse-
rij Nederland. “Ik had liever gehad dat het 
voorzitterschap van Sportvisserij Zuid-
west Nederland twee jaar later voorbij zou 
zijn gekomen, maar deze kans wilde ik niet 
laten lopen. Het betekent wel dat ik de re-
gio niet in het bestuur kan vertegenwoordi-
gen. Dat doet de secretaris voor mij.”

SAMENWERKEN
Qua karakter noemt Marteijn zichzelf 
een echte voorzitter. “Mijn hele leven zit ik 
al in besturen. Ik ben geen type dat op de 
achtergrond opereert en kan goed zaken 
verwoorden.” Dat komt zeker van pas: een 

voorzitter moet op alle fronten verbindin-
gen leggen, de samenhang met elkaar en 
de buitenwereld bewaken en zorgen dat 
Sportvisserij Zuidwest Nederland goed is 
vertegenwoordigd bij het opstellen van 
nieuwe (beleids)plannen. “We leven in een 
land waarin ook 15,5 miljoen mensen niet 
sportvissen. Dus moeten we nadrukkelijk 
samenwerken met natuurbeherende or-
ganisaties, het Wereld Natuur Fonds en de 
waterschappen. We delen het water met 
anderen.”

MEER VISWATER
Een van de speerpunten van de nieu-
we voorzitter is dat het stadswater beter 
wordt benut door de sportvisserij. “Het ligt 
nota bene voor de deur en vaak is het ook 
nog eens uitstekend viswater. Zeker voor 
de jeugd – die er kan leren vissen – en ou-
deren is dit water interessant.” Daarnaast 
wil Marteijn het areaal water dat onder 
de VISpas valt nog vergroten. “De VISpas 
is eigenlijk een fantastische service, maar 

>>Metersnoek
Hoewel Marteijn zijn voorzitterschap en zijn werk bij het bestuur 
van Sportvisserij Nederland combineert met zijn reguliere baan 
bij Rijkswaterstaat, vindt hij nog altijd de tijd om te vissen. Anek-
dotes heeft hij genoeg: over Nieuw-Zeelandse reuzenalen of een 
Spaanse meerval die een uur lang zijn snoekbaarshengel kromtrok. 
Toch maakte zijn eerste metersnoek de meeste indruk: “Op een 
zondagmorgen begin jaren ’90 viste ik in een polderwetering bij 
Lelystad. Na veel baarzen tot zo’n 35 centimeter te hebben gevan-
gen, liep mijn shadje ineens vast. Toen er plotsklaps toch beweging 
in kwam, bleek het om een schitterende snoek te gaan. Een mooi 
avontuur en natuurlijk kwam ik die avond weer veel te laat thuis.”

het zou mooi zijn als je overal te-
recht zou kunnen. De VISpashou-
ders zijn immers de klanten van 

de federatie en Sportvisserij Ne-
derland.”

AMBITIES
De allergrootste slag die Marteijn met de 
VISpas zou willen slaan, is het toevoegen 
van het zee- en kustwater aan de VISpas. 
“Nu is het zoute water grotendeels vrij 
bevisbaar. Met een (morele) verplichting 
van een VISpas voor zoutwatervissers, 
steunen ook zij de georganiseerde sport-
visserij.” Marteijn hoopt dit te kunnen be-
werkstelligen met de andere federaties 
die aan de kust grenzen. Een andere am-
bitie van de voorzitter is de banden met 
de hengelsportverenigingen verbeteren. 
“Op het gebied van handhaving, controle 
en waterbeheer liggen er nog uitdagin-
gen voor verenigingen. We moeten laten 
zien dat Sportvisserij Zuidwest Neder-
land daarbij kunnen helpen.”

AALHERSTEL
Het aalherstel staat ook hoog op zijn agen-
da, zeker omdat de Zeeuwse zeegaten 
en de delta van de grote rivieren binnen 
het federatiegebied liggen. “Wij sportvis-
sers hebben afgesproken dat we de pa-
ling terugzetten. Bovendien mag op een 
aantal wateren geen aal voor consumptie 
worden gevangen vanwege de gehaltes 
aan giftige stoff en. Nu is het zaak om te 
zorgen dat glasaal op veel meer plaatsen 
naar binnen kan trekken en volwassen 
aal naar buiten, zonder daarbij te worden 
vermalen. Mijn ervaring is dat door deze 
maatregelen de situatie van andere trek-
vissen ook drastisch verbetert. Noem het 
een positief sneeuwbaleff ect.”

Eric Marteijn, de nieuwe voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland, heeft een grote passie voor het sportvissen.

Natuurlijk 
gaat alle gevan-

gen vis weer 
netjes terug
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KAJAKVISSEN OP 
DE WESTERSCHELDE

De verslaving begon in 2005 met een peddelkajak. 
Vier Hobie kajaks en vele visavonturen verder 
luidt de diagnose ‘niet meer te genezen’. Het 
kajakvirus raak ik nooit meer kwijt, dus dobber ik 
tot in lengte van dagen op de Westerschelde.
DOOR THOMAS VAN SLUIJS

De Westerschelde heeft de sportvis-
ser het hele jaar door veel moois 
te bieden. Gedurende de koudere 

maanden genieten mensen uit het hele 
land en ver daarbuiten van de schitteren-
de wintervisserij op schar, wijting en ka-
beljauw. In de zomer verwelkomen we de 
zomervissen zoals tong, geep en zeebaars. 
Met name deze laatste soort is een zeer 
welkome gast die menig vissersbloed snel-
ler doet stromen.

VERSLAVEND
Zelf ben ik ook helemaal verslingerd ge-
raakt aan het zeebaarsvissen. Maar dat is 
ook niet zo gek als je op een vroege zon-
dagochtend in de kajak in alle stilte je fa-
voriete stek nadert en al aan de aasvisjes 

merkt dat er iets gaande is. Het lijkt wel 
alsof alles onder water bevreesd is voor de 
koning van het kustwater. Als het vreet-
festijn begint, werp je snel een oppervlak-
teplug in die richting en vis je deze met 
de ‘walk-the-dog’ techniek binnen. Luttele 
seconden later volgt een ware explosie en 
vliegen er liters water door de lucht – mis! 

SENSATIE
Bij de tweede aanval is het gelukkig wel 
raak en gaat de lichte spinhengel na de 
aanbeet direct zo krom als een hoepel. De 
baars aan de andere kant van de lijn geeft 
vol gas en denkt er niet aan om ook maar 
enigszins dichterbij te komen. Het duurt 
zeker enkele seconden voordat je hart 
weer zijn normale ritme te pakken heeft. 

Na een enerverende dril ligt een werkelijk 
puntgave baars naast de kajak. Voorzich-
tig schep je de vis en na een kort fotomo-
mentje mag ze weer terug de Westerschel-
de in om haar weg te vervolgen.

MATERIAAL
Kajakvissen op een drukbevaren zeearm 
als de Westerschelde vraagt om deugdelijk 
materiaal. Allereerst uiteraard een stevige 
en stabiele kajak. Daarbij is een diepteme-
ter een onmisbaar instrument. Zo kun je 
het bodemverloop in beeld brengen, wat 
essentieel is bij het trollen met pluggen. 
Kies voor een simpel en functioneel appa-
raat dat tegen een stootje kan. Verder be-
staat de uitrusting uit een niet al te lange 
hengel en een kwaliteitsmolen met daar-

>>ANKERVISSERIJ
Naast mijn zeebaarsvisserij vis ik in de zomer op tong en in de 
winter op schar en wijting. Daarbij anker ik de kajak. Wanneer 
de stroming (het verschil tussen eb en vloed) minimaal is, kan dit 
prima. Doe dit dus niet met of rondom springtij als het water door 
de Westerschelde giert. Zorg ook dat je een goed anker hebt wat 
daadwerkelijk blijft liggen – anders bestaat de mogelijkheid dat je 
anker gaat krabben en vast komt te zitten in de stenen. Het anker-
touw moet ongeveer drie keer de diepte van het water lang zijn, 
dus op de Westerschelde is ongeveer 50 meter voldoende. Neem 
het ankertouw niet te dun en bevestig dit in het midden van je 
kajak (anders loop je de kans dat je omslaat). Anker tenslotte 
nooit binnen de scheepvaartroute en zorg dat je altijd een mes bij 
je hebt zodat je het ankertouw kan doorsnijden als het echt fout 
dreigt te gaan.

>>OVERLAST 
STAAND WANT
Afgelopen zomer trokken veel gefrustreer-
de sportvissers aan de bel bij Sportvisserij 
Zuidwest Nederland over beroepsvissers 
die met staand want op de stranden van 
Walcheren en bij de zeedijk van Westka-
pelle aan het vissen waren. De klachten-
regen heeft ertoe geleid dat Sportvis-
serij Zuidwest Nederland contact heeft 
gezocht met de NVWA, het ministerie 
van Economische Zaken en de gemeente 
Veere om te kijken hoe deze overlast kan 
worden voorkomen. Momenteel wordt er 
onderzocht wat mogelijke vervolgstappen 
zijn. Mocht je tijdens het vissen overlast 
ervaren van staand want, meld dit dan zo 
snel en duidelijk mogelijk (locatie, foto’s 
en/of fi lmpjes) bij Sportvisserij Zuidwest 
Nederland zodat wij actie kunnen onder-
nemen.

op 14/00 gevlochten lijn. Zorg dat je het 
materiaal goed onderhoudt, want zout wa-
ter is funest voor je spullen.

VEILIGHEID
Extra voorzorgsmaatregelen zijn essen-
tieel bij het vissen vanuit de kajak. Dat 
begint al met het checken van het getij 
en de weers- en windverwachting voor-
dat je gaat vissen. Zorg ook voor een goed 
zwemvest en doe je GSM – met daarin alle 
alarmnummers geprogrammeerd – in een 
waterdichte ziploc zak. Verder mogen een 
goede kniptang, EHBO-set en essentiële re-
serveonderdelen niet ontbreken. Let er op 
dat je niet teveel spullen meeneemt (min-
der is meer!) en aan boord alles netjes or-
dent. Waag je daarbij niet aan lange toch-

ten voordat je voldoende conditie hebt 
opgebouwd. 

KISS & RELEASE
De zeebaarspopulatie staat sterk onder 
druk. Daarom zijn er een aantal maatrege-
len genomen om deze magnifi eke sport-
vis te beschermen. Zo geldt er een baglimit 
van maximaal drie zeebaarzen per per-
soon per dag en is de minimummaat ver-
hoogd naar 42 cm. Respecteer deze regels 
en beperk het meenemen van vis voor ei-
gen consumptie, zodat ook toekomstige 
generaties nog kunnen genieten van deze 
bijzondere sportvis. Kijk voor meer actu-
ele informatie over de maatregelen ter be-
scherming van de zeebaars op www.sport-
visserijzwn.nl. 

Thomas van Sluijs met een fraaie zeebaars uit de Westerschelde.
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Het vissen op karper is razend 
populair. Naast het traditio-

nele, statische karpervissen is 
ook het witvissen op karper 

in opkomst. In navolging van 
Engeland schieten de (com-
merciële) visvijvers die rijk 

aan karpers zijn als padden-
stoelen uit de grond. Het is 
dus niet verwonderlijk dat 

ook veel hengelsportvereni-
gingen deze weg inslaan.

TEKST: ARD VERHEIJEN 
> FOTO’S: FRANK VAN DER BURG

Z eker als hengelsportverenigingen 
meerdere vijvers in beheer hebben, 
is het interessant een van deze wa-

teren in te richten als karpervijver. Een 
van die verenigingen is H.V. De Water-
geus uit Brielle. Voor visvijver de Tramvest 
is deze vereniging in samenwerking met 
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 
Zuidwest Nederland een project gestart 
om kleine karper uit te zetten.

KARPERUITZET
In 2014 ging hier met subsidie van Sport-
visserij Nederland zo’n 200 kilo spie-
gelkarper te water. Deze vissen hadden 
een gemiddeld gewicht van een kilo. Dit 
jaar kwam daar nog 75 kilo schubkarper 
bij. De vereniging voert deze vissen bij, ge-
let op het feit dat het visbestand aanzien-
lijk is toegenomen. Ger Mol, secretaris van 
de vereniging, is laaiend enthousiast over 
het karperproject: “De vereniging heeft er 

een hartstikke spectaculaire visserij bij ge-
kregen. Het is een groot succes.”

CAMPINGGASTEN
“Iedereen vangt zijn vis en het is bijzonder 
druk aan het water. Niet alleen met vaste 
leden, maar in de zomermaanden zijn er 
ook gasten van een nabijgelegen camping 
aan het vissen. Soms moet je ’s morgen om 
06:00 uur al aan het water zijn om verze-
kerd te zijn van een plekje”, vertelt hij en-
thousiast. Bovendien kunnen karpers die 
te groot groeien om nog aan de vaste stok 
of feeder te vangen, na verloop van tijd 
worden uitgezet op andere wateren van 
de vereniging. 

HENGELVANGSTREGISTRATIE
Naast een spectaculaire visserij en een 
‘boost’ voor de vijver, levert het ook inte-
ressante gegevens op met betrekking tot 
het uitzetbeleid. Een onderdeel van het 

project is namelijk dat de betrokken ver-
eniging zelf de hengelvangstregistratie bij-
houdt. Een goede manier om dit te doen, 
is door het organiseren van viswedstrij-
den. H.V. De Watergeus doet dat daarom 
regelmatig op visvijver de Tramvest. Ard 
Verheijen, projectbegeleider vanuit Sport-
visserij Zuidwest Nederland, viste voor 
de gelegenheid zelf een wedstrijdje mee. 
Hieronder vind je zijn relaas.

VOERTACTIEK
Tijdens de wedstrijd kunnen we naast de 
uitgezette karpers ook brasems tot zo’n 1,5 
kilo verwachten. Daarom voer ik een bol-

letje met wat geknipte pieren en maïs. Het 
brengen van de korrels die de vereniging 
gebruikt om de uitzetkarpers bij te voeren, 
is een andere voertactiek. Deze mix ik door 
mijn voer om de vis tot azen aan te zetten. 
Nadat de voerplek is opgebouwd, laat ik 
snel een maïskorrel zakken. Na een tijdje 
zonder actie, zie ik dat een andere sport-
visser zijn eerste karper haakt maar tevens 
verspeelt in een van de talrijke lelievelden.

BAARS
Bijna overal is het water omzoomd met le-
lievelden, maar precies op mijn plek staan 
er slechts een paar. Jammer, want karper 
zoekt graag de grotere, aaneengesloten le-
lievelden op. Toch beweegt ook mijn dob-
ber, maar de beet zet niet echt door. Mis-
schien dat ik met een piertje op de haak 
meer geluk heb. Op het moment dat de 
pier het water raakt, volgt tijdens het in-
steken van de hengel direct een aanbeet. 

Als er een klein baarsje boven komt, is het 
tijd om de tactiek om te gooien. Ik kom im-
mers voor de grotere vis.

EXPANDER PELLET
De pier aan de haak wordt daarom ver-
vangen voor een expander pellet. Na het 
weken in water krijgen deze pellets een 
rubberachtige structuur, waardoor je ze 
prima stevig op de haak kunt prikken. Een 
goede keuze, zo blijkt. Al snel vang ik mijn 
eerste spiegelkarper, gevolgd door drie 
karpers en een duo brasems. Als de beten 
minder frequent worden, besluit ik om 
weer wat voer te brengen. Het bijcuppen 
doet zijn werk, want na enkele minuten 
komen de vangsten weer op gang. Aan het 
einde van de dag staat mijn teller op zes 
karpers en drie brasems met een totaalge-
wicht van bijna 11 kilo. Een prima vangst 
en ruimschoots voldoende om de wed-
strijd te winnen.

VERENIGINGSWATER 
INRICHTEN ALS 
KARPERVIJVER

>> STADSWATER 
BRIELLE
Hengelsportvereniging De Watergeus is 
de visrechthebbende van de stadswateren 
in Brielle. Om er te mogen vissen moet je 
dus lid zijn van H.V. De Watergeus. Toch 
volstaat ook een lidmaatschap van HSV 
Ons Genoegen uit Spijkenisse of HSV Het 
Voornse Kanaal uit Hellevoetsluis. Deze 
verenigingen wisselen onderling hun 
verenigingswater uit. Naast het vissen 
met de vaste stok is de Tramvest ook 
zeer geschikt om met de feederhengel te 
bevissen.

Visvijver de Tramvest in Brielle.

Ard Verheijen met een uitgezette spiegelkarper.

Het uitzetten van karpertjes op visvijvers zorgt voor drukte aan de waterkant.
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U it de overzichtsgegevens van 2015 
blijkt dat bijna alle gecontroleerde 
sportvissers in het bezit zijn van 

een geldige VISpas. Wel zien we een toe-
name van overtredingen van de algemene 
voorwaarden van het gebruik VISpas, bij-
voorbeeld stroperijzaken als het meene-
men van aal, in bezit hebben van te veel 
snoekbaarzen en verkopen van de gevan-
gen vis.

ONDERMAATSE ZEEBAARS
Bij de handhaving is dit jaar veel aandacht 
geweest voor het meenemen van onder-
maatse zeebaarzen op de Brouwersdam, 
de stormvloedkering Neeltje Jans en de 
wateruitlaat van de energiecentrale te 
Borssele. Hiervoor zijn tientallen bekeu-
ringen uitgedeeld – in sommige gevallen 
zelfs voor dierenmishandeling en het vis-
sen met illegale vistuigen. Ook stroperij 
met fuiken en staand want blijft de aan-
dacht vragen. In 2015 zijn er tientallen 
fuiken in beslag genomen en meerdere 

Handhaving en controle zijn speerpunten van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland. Daarom controleren dertig vrijwillige buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) het hele jaar op en aan het water of de 
regels rondom de sportvisserij worden nageleefd. Dat gebeurde in 2015 
nog intensiever dan in voorgaande jaren.

HANDHAVING 2015

verdachten in de kraag gevat tegen wie al-
lemaal proces-verbaal is opgemaakt.

WITVISSTROPERIJ
Mede op aangeven van sportvissers heeft 
ook witvisstroperij onze aandacht. Het is 
helaas geen uitzondering dat we bij ‘sport-
vissers’ tientallen dode zoetwatervissen 
aantreffen – zo werd een Duitser maar 
liefst twee keer bekeurd voor dit vergrijp. 
Uiteraard wordt hier hard tegen opgetre-
den. In de meeste gevallen betreft dit een 
proces-verbaal voor het overtreden van 

de Visserijwet, maar als het gaat om be-
schermde vissoorten wordt ook de Flora- 
en faunawet overtreden. De boetebedra-
gen lopen dan flink op!

GASTHEERSCHAP
Controle is maar een deel van het werk 
van onze BOA’s. Die zijn in de eerste plaats 
gastheren van Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland aan de waterkant. Zij informeren 
de sportvissers over de spelregels van het 
sportvissen. Ben je bijvoorbeeld je VISpas 
vergeten? Dan krijg je niet direct een be-
keuring, maar een ‘gastheerschapskaartje’ 
waarop de contactgegevens van Sportvis-
serij Zuidwest Nederland vermeld staan. 
Vervolgens moet je binnen drie dagen 
aantonen dat je op het moment van con-
trole in bezit was van de juiste VISpas of 
schriftelijke toestemming en blijft een 
boete achterwege.

>> MELDPUNT STROPERIJ
Sportvissers zijn onze ogen en oren aan de waterkant bij het aanpakken van misstanden en 
visstroperij. Heb je het vermoeden dat er iets niet in de haak is? Neem dan tijdens kantoor-
uren contact op met Rian de Jong (0162 - 69 10 07) of maak melding via het contactfor-
mulier op www.sportvisserijzwn.nl. Heb je een urgente melding buiten kantooruren, bel 
dan met het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (0900 0388, 24 uur per dag). 
Gedetailleerde informatie – foto’s, data, tijdstippen en kentekens van voer- en vaartuigen – 
vergroot daarbij de pakkans!
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